
koncert
ob 25 letnici

v soboto 
8. novembra 2014

ob 19.uri
v Šeškovem domu 

v Kocevju

Gosti
Kvartet klarinetov

Godbe ljubljanskih veteranov

Orglicarji KUD Oton Župancic iz Sore 
pod vodstvom Damirja Fajfarja

 
Srbsko kulturno umetniško društvo Kocevje

Vabljeni ! 

Vokalna skupina Cantate Domino letos praznuje 25-letnico 
delovanja. Za seboj ima številne nastope v domaci obcini (153), po 
Sloveniji (130) in v tujini (54). Gostovala je na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini, Srbiji, Italiji, Avstriji, na Slovaškem, v Franciji, Španiji, 
Rusiji, Kanadi in ZDA. Udeležila se je tekmovanj v Sloveniji, v 
Bratislavi na Slovaškem, v Benetkah v Italiji ter v Calelli in Barceloni v 
Španiji, na katerih je prejela skupno tri bronasta, pet srebrnih in eno 
zlato priznanje. Je dobitnica Srebrnega priznanja Obcine Kocevje 
(2009). Izdala je tri zgošcenke: Življenje je pesem (razlicni žanri, ki 
jih skupina prepeva),  Pain Roashnprünn  - Pri Rožnem studencu 
(kocevarske in slovenske ljudske pesmi) in Cantate Domino 
(slovenske in tuje božicne pesmi). Snema cetrto zgošcenko 
slovanskih pesmi. Glasbeno je opremila tri filme o Kocevarskih 
Nemcih: film Kocevarski otok režiserke Romane Kocjancic (2009), 
film avstrijske TV Servus Hoagascht (2011) in film Kocevarska 
zgodba režiserja Nejca Levstika (2012). Trikrat je nastopila na TV 
Slovenija: v oddaji Obzorja duha in dvakrat v oddaji Dobro jutro. 
Katoliška televizija TV Exodus pa je posnela  nastop skupine na 
slavnostni maši v baziliki Santa Maria Maggiore v Rimu ob 20-letnici 
vzpostavitve diplomatskih odnosov med Vatikanom in Slovenijo. 
Posnetek maše je v arhivu na spletni strani televizije. Skupina se je 
predstavila tudi na Radiu Slovenija, Radiu Ognjišce in Radiu Univox. 
Redno se udeležuje obmocnih in regijskih pevskih revij. Sodeluje s 
številnimi domacimi in tujimi kulturnimi ustvarjalci, posebno pevci. 
Goji razlicne zvrsti glasbe. Od zacetka jo uspešno vodi Franc 
Štefanic, sicer po poklicu kirurg, a po duši glasbenik, ki veliko 
svojega casa namenja izpopolnjevanju skupine.  Konec oktobra se 
je skupina udeležila mednarodnega zborovskega tekmovanja 
Canta al mar v Barceloni, kjer je prejela tri srebrna priznanja ter tako 
na najlepši nacin obeležila 25 let neprekinjenega delovanja. 

donatorji v letu 2014 
Obcina Kocevje, Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, Melamin d.d. Kocevje, Kovinar d.d. Kocevje, 
Intersocks d.o.o. Kocevje, Lekarna Kocevje, Majerle Jurij s.p. Kocevje, Kovan d.o.o. Kocevje, 
Cvetlicarna Požar, Kastor MD Ljubljana, Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, 
Metalka Media d.o.o. Ljubljana

                   



program

VS CANTATE DOMINO

Alessandro Scarlatti   Exultate Deo                     
Jacobus Gallus   Ecce quomodo moritur iustus                            
Bruno Bettinelli   Ave Maria 
                         
VS CANTATE DOMINO IN KVARTET KLARINETOV

Cesar Franck   Panis angelicus
  
KVARTET KLARINETOV

Georg Friedrich Händel   Sarabande              
Ernst Schmidt   Minuetto                              
Hugo de Groot   Suite for four clarinets                                 

                                    Scherzo, Slavic Lullaby, Caprice                           

VS CANTATE DOMINO

Alojz Srebotnjak   Kraška jesen                          
Alojz Srebotnjak   Rezijanska                          

SORŠKI ORGLICARJI

Jože Privšek (trans. D. Fajfar)  Tam, kjer sem doma  
Ljudske (prir. D. Fajfar)  Venček ljudskih           
Mojmir Sepe (trans. D. Fajfar)   Moje orglice
 
VS CANTATE DOMINO

Franjo Lucic   Lepa roža                              
Anton Kolar   Ljubezen iz Fridrihštajna  
                              
SRBSKO KUD KOCEVJE, glavna folklorna skupina 
       
Avtor koreografije: Dejan Lilic    Koritnica igre iz Belopalanskega polja)

Avtor glasbenega aranžmaja: Andrija Dordevic
Umetniški vodja ekipe: Zoran Marin   

VS CANTATE DOMINO
Tomaž Habe (prekmurska)  San se šetao       
Albin Weingerl   Prleška                        
Rado Simoniti   Na Vipavskem
                          

Povezovalka programa: Petra Gorše

(

Kvartet klarinetov je nov komorni sestav Godbe 
ljubljanskih veteranov (GLV). Prvic je skupaj priložnostno 
zaigral leta 2012 na praznovanju 50-letnice skupnega 
življenja predsednika GLV Milana Pavlihe in njegove žene. 
Na Milanovo pobudo je kvartet nadaljeval z delom in se 
14. septembra 2013 prvic uradno predstavil na srecanju 
planincev na Govejku. V kratkem casu so imeli veliko 
nastopov: knjižnica Bežigrad, Plecnikova cerkev sv. 
Franciška v Šiški, cerkev sv. Jakoba v Ljubljani in v Škofji 
Loki, galerija Kosova grašcina na Jesenicah ob odprtju 
razstave slikarja in kiparja Viljema Jakopina, Slavkov dom 
ob 30. obletnici ZOI v Sarajevu. Z Vokalno skupino Cantate 
Domino je sodeloval aprila letos na praznovanju godu 
zavetnika Ljubljane sv. Jurija na Ljubljanskem gradu in v 
gotski cerkvici sv. Marjete v Žlebah nad Medvodami. 

Sorški orglicarji  so sekcija KUD Oton Župancic iz Sore pri 
Medvodah. Generacijsko pisana skupina se je pred štirimi leti 
zbrala  na zacetnem seminarju igranja na orglice. Za vse 
udeležence je bil to prvi dejaven stik z glasbo. Pred dobrim 
letom je umetniško vodenje sekcije prevzel prof. glasbe Damir 
Fajfar, Kocevec in nekdanji dirigent Kocevske godbe. 
Prizadevnost clanov in odlicno mentorstvo že kažeta sadove.  
V letošnjem letu beležijo številne nastope. Na festivalu »Ah, te 
orglice« v Mokronogu so prejeli srebrno  priznanje,  gostovali 
so na srecanju »Zasopimo na organic« v hrvaškem Gracišcu. 
Vse clane druži želja po kakovostnem igranju na to malo 
glasbilo, ki zadnja leta pridobiva vse širšo naklonjenost 
poslušalcev. 

Srbsko kulturno umetniško društvo Kocevje so konec 
leta 2010 ustanovili srbski domoljubi, ki jih druži ljubezen do 
folklore. Kljub temu, da je društvo mlado, njegovi clani aktivno 
skrbijo za razvoj in ohranjanje srbske kulture, folklore in jezika. 
Sodelujejo s številnimi slovenskimi kulturnimi društvi v Kocevju 
in okolici ter društvi iz tujine. Nastopajo po Sloveniji, gostovali 
so na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Crni Gori. V 
Kocevju vsako leto organizirajo Dneve slovensko-srbske 
kulture in Folkloriado, na katerih se predstavijo številni gosti iz 
Slovenije in tujine.
Pred kratkim so ustanovili tudi pevsko sekcijo. Sicer v društvu 
delujejo tri folklorne zasedbe: otroška, veteranska in glavna 
skupina. Slednja se bo predstavila na nocojšnjem koncertu s 
koreografijo Koritnica (kraj in reka blizu Bele Palanke) 
koreografa g. Dejana Lilica, s katero se je društvo uspešno 
predstavilo na 14. festivalu srbske folklore v Sloveniji. V njej 
bodo prikazali igre iz Belopalanskega polja.
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